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Beste relatie van Hoedje van Papier,
Namens het hele team van Hoedje van Papier wensen wij u een gelukkig en gezond 2012. We gaan
er dit jaar weer met frisse energie tegenaan om alle projecten goed te laten verlopen. Voor u ligt de
nieuwste editie van de nieuwsbrief waarin u kunt lezen over de voortgang van onze projecten.
Het team van Hoedje van Papier wenst u veel leesplezier!

Mag ik mij
even voorstellen?
Beste lezers van de nieuwsbrief van Hoedje van Papier, mag
ik mij even voorstellen? Mijn naam is Melanie Peters en ik
ben werkzaam geweest voor Hoedje van Papier. Voor deze
nieuwsbrief hebben mijn collega’s mij gevraagd iets te vertellen over de tijd die ik de afgelopen jaren met hen heb beleefd
en natuurlijk sla ik een uitnodiging als deze niet af. Niet alleen
omdat ik het leuk vind om nog voor de organisatie bezig te
zijn, maar ook om de lezers te laten zien wat een geweldige,
krachtige, waardevolle organisatie Hoedje van Papier is.
Ruim 3,5 jaar geleden kwam ik via een vriendin in contact
met Hoedje van Papier. Bij Michiel en Patrick wel te verstaan.
Allereerst om ze te ondersteunen in de drukke tijd waarin zij
zich bevonden, maar al snel werd het veel meer. Na de pilot in
Feijenoord, bleek de vraag naar kinderparticipatie erg groot.
Dat jaar was ook het Unicefjaar in Rotterdam, waar we veel
voor hebben gedaan. Samen met de kinderen hebben we het
eerste jaar na de pilot ongeveer 100 eindresultaten gemaakt!
Ongelofelijk! Werkelijk niets was de kinderen te veel om vast te
leggen, zoals de opening van het Giovanni van Bronckhorstveld
in Feijenoord en de finale van ‘Hollywood in de klas’, waar de
kinderen niet alleen drie supersterren van Spangas, maar ook
Carice van Houten een interview hebben afgenomen. De vraag
hoe het was om Tom Cruise te zoenen was het hoogtepunt voor
de jongedame die het interview afnam!
Niet alleen de interviews met de kinderen zijn mij bijgebleven,
ook de vakkrachten die steeds meer aangetrokken moesten
worden om aan de vraag te kunnen voldoen, de ontwikkeling

Melanie Peters aan het werk op Jeugdvakantieland in Ahoy.
die we hebben doorgemaakt als organisatie, het ontwikkelen
van een manual, aansluiting vinden bij het Oranjefonds om landelijke uitbreiding aan te gaan: al deze zaken hebben mijn tijd bij
Hoedje van Papier bijzonder gemaakt.
Wat ik jullie als lezer niet wil onthouden is mijn bezoek aan
Peru. Wat een bijzondere mensen geven daar vorm aan Pasa la
Voz! En de kinderen! Ook al sprak ik de taal niet (en nog steeds
niet) toch was het voor mij mogelijk om met iedereen contact te
maken en te ervaren wat Pasa la Voz voor hun leven betekent.
Warme mensen die het weinige wat ze hebben graag delen met
elkaar! Een waardevol project dat zeker moet blijven bestaan!
Ik wil graag Liesbeth, Patrick en Michiel danken voor de kansen
die ze mij hebben gegeven om mijzelf te ontwikkelen en te ervaren hoe het is om deel uit te mogen maken van een warm team
met liefde voor de medemens en voor alle waardevolle ervaringen die ik met de kinderen heb meegemaakt. Ook mijn andere
collega’s bedank ik met mijn hele hart voor de warme tijd die we
samen hebben gedeeld. Voor mij was het tijd om een nieuwe
weg in te slaan, maar Hoedje van Papier zal altijd, maar dan ook
altijd, een superwarm plekje hebben in mijn hart!
Met veel liefs,
Melanie Peters
Melanie heeft zich 3,5 jaar met enorm enthousiasme ingezet
voor Hoedje van Papier. Wij willen haar hier heel erg bedanken
voor haar geweldige betrokkenheid.

Meer informatie over Hoedje van Papier vind je op www.stichtinghoedjevanpapier.nl
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Start Wijktijgerpersbureaus
Afgelopen oktober zijn de Wijktijgerpersbureaus weer van
start gegaan! In de wijken Erasmusbuurt/Agniesebuurt, Oude
Noorden, Liskwartier/Bergpolder, Provenierswijk, Feijenoord/
Noordereiland, Afrikaanderwijk, Katendrecht, Bloemhof, Hillesluis en Oosterflank zijn onze Wijktijgers hard bezig geweest
met het schrijven van stukjes tijdens de workshop Journalistiek, het maken van mooie foto’s met Fotografie en het opnemen van interessante filmpjes tijdens de Videolessen.
De Wijktijgers hebben regelmatig uitstapjes in en buiten de wijk
gemaakt om kritische vragen te kunnen stellen aan voorbijgangers en bewoners. Deze leuke items worden onder andere geplaatst in diverse wijkkrantjes en uitgezonden bij Cineac Noord.

Panels helpen Wijktijgers
aan informatie
In november 2011 heeft stichting Hoedje van Papier een vernieuwde werkwijze gelanceerd waar het gaat om de Wijktijgerpersbureaus. Hiermee gaan de deelnemende kinderen niet
alleen op onderzoek uit in hun buurt, maar proberen we ook
steeds meer verbanden te leggen met mensen en organisaties
in de buurt. Dit doen we onder andere door in de deelgemeentes waar wij het meest actief zijn, Noord en Feijenoord,
panels te starten.
Op 1 december vond de eerste bijeenkomst plaats van het
panel in deelgemeente Noord. Een combinatie van 8 heel
enthousiaste professionals en vrijwilligers die woonachtig en/of
werkzaam zijn in verschillende wijken in deelgemeente Noord,
hadden tijd vrijgemaakt om met ons van gedachten te wisselen.
Na de toelichting dat wij, naast het verslaan van het nieuws en
het maken van reportages door kinderen, het ook heel belangrijk vinden dat de kinderen meer en meer in contact komen met
mensen en organisaties in hun eigen buurt, buitelden de ideeën
over elkaar heen.
In een uitgebreide brainstorm kwamen niet alleen ideeën naar
boven van mensen, organisaties en thema’s, maar kregen we
ook tips over welke wegen we kunnen bewandelen om informatie te krijgen over actuele thema’s en activiteiten en hoe

we de Wijktijgerpersbureaus beter onder de aandacht kunnen
brengen. De reeds opgezette contacten met wijkmedia kunnen daar volgens de panelleden onder andere een grote rol in
spelen. Uiteindelijk zijn er zo’n 100 ideeën geopperd en gaven
alle individuele deelnemers aan welke ambassadeursrol zij kunnen spelen, variërend van introductie bij scholen tot contacten
met de politiek. Wanneer de panelbijeenkomst in deelgemeente
Feijenoord een zelfde energie kent, maken we in beide deelgemeentes een grote stap in het voeden van de Wijktijgerpersbureaus.

Meer informatie over Wijktijgers vind je op www.wijktijgers.nl
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UCee in de Metro!
UCee Rotterdam en het gratis dagblad Metro zijn een
samenwerking aangegaan waarbij de zelfgeschreven
artikelen van de jongeren gepubliceerd zijn!
In november en december was mediacoach Ilja wekelijks te vinden in ’t Klooster in deelgemeente Noord.
Hij heeft de jongeren samen met jongerenwerker
Fernando van SBA begeleid in het bedenken van de
onderwerpen, het interviewen en het schrijven van de
artikelen. Want wat houdt de jongeren uit het Oude
Noorden tussen de 16 en 20 jaar eigenlijk bezig en wat
is hun mening?
Heb je deze editie van de Metro gemist?
Geen probleem, alle artikelen zijn natuurlijk ook te lezen op de website van UCee Rotterdam, station Noord.

UCee Station trajecten in Deelgemeente Feijenoord
Afrikaanderwijk
Op dit moment vindt er een UCee Station filmtraject plaats met
jongeren uit de Afrikaanderwijk. De jongeren komen gedurende
zes weken elke donderdagavond samen met hun UCee mediacoach Thiemo in LCC Het Klooster aan het Afrikaanderplein. De
jongeren zitten vol ideeën en zullen dit traject gebruiken om twee
korte films te maken.
Eén film zal in het teken staan van henzelf. De jongeren interviewen elkaar over allerlei zaken. Deze film wordt in zijn geheel
opgenomen in een donkere ruimte. Op die manier kunnen de
jongeren extra veel leren over filmtechnische zaken zoals belichting en standpunten.
De jongeren die aan dit project meedoen zijn stuk voor stuk heel
muzikaal, zij zullen daarom ook een eigen videoclip gaan maken
met elkaar. Beide films zullen half januari klaar zijn. Houd de
UCee Station website dus in de gaten.

Bloemhof
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief ook al konden lezen is
Bloemhof afgelopen september van start gegaan met een UCee
Station filmtraject. UCee mediacoach Zahra en jongerenwerkster
Meryem van buurthuis Irene hebben de groep begeleid. Het was
een gezellige club meiden, die eens flink op verkenning is gegaan
in Bloemhof. Zij bezochten onder andere een banenmarkt en ook
van mode hebben deze meiden zeker verstand! De filmpjes zijn te
vinden op de website van UCee Station.
Hillesluis
In Buurthuis Stereo is ook een UCee filmtraject aan de gang. Mediacoach Bas en jongerenwerkster Manon begeleiden een groep
van jongens en meiden in het proces om een eigen film te maken.
Meer informatie hierover in de volgende nieuwsbrief.

Meer informatie over UCee Station vind je op www.uceerotterdam.nl
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Afsluiting 2011
Ook de kinderen van Pasa la Voz zijn de afgelopen
tijd weer erg actief geweest. Zo hebben zij op 22
november deelgenomen aan een evenement tegen
seksueel misbruik van kinderen. De kinderen van de
theaterworkshops waren uitgenodigd om tijdens dit
evenement een theatervoorstelling te presenteren,
genaamd ‘Carnaval Cusqueño’. De kinderen werkten
graag mee aan het evenement, omdat veel van hen
zelf slachtoffer zijn geweest. Zij hebben onder andere
geleerd dat het voor hen belangrijk is om zich bewust
te zijn van hun rechten en hoe zij zelf misbruik kunnen voorkomen.
Op 10 december vond alweer de afsluiting van het
jaar plaats. Alle kinderen die hebben deelgenomen
aan de workshops hebben laten zien wat zij tijdens de
afgelopen periode hebben gedaan. Er werden foto’s
en teksten tentoongesteld, video’s afgespeeld en de
kinderen uit de theaterworkshop hebben hun voorstellingen gepresenteerd. Bij de afsluiting waren ouders,
voogden en andere geïnteresseerden aanwezig. Om
publiek te trekken hebben de kinderen voorafgaand
aan de afsluiting een optocht op stelten gemaakt door
de stad, waarbij zij voorbijgangers hebben uitgenodigd.
In totaal hebben in 2011 ruim 250 kinderen deelgenomen aan de workshops van Pasa la Voz.

Cursussen voor begeleiders
van de kinderen
Ook met de begeleiders van de kinderen en de directies van de
lokale organisaties is het jaar afgesloten. Het personeel van 18
organisaties nam deel aan een gezamenlijk ontbijt dat Pasa la
Voz heeft georganiseerd. Tijdens dit ontbijt werden de cursussen
van het afgelopen jaar geëvalueerd. De deelnemers waren het
er allemaal over eens dat de cursussen een heel positief effect
hebben op de omgang van het personeel met de kinderen en
tussen de kinderen onderling.

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om stil te staan bij alle
donateurs en vrijwilligers die ons steunen. Zij bieden ons de mogelijkheid om onze projecten uit te kunnen voeren. Onze dank gaat in het
bijzonder uit naar Karin de Jonge die tijdens het geven van een feest bij
haar gasten geld inzamelde om te schenken aan Pasa la Voz. Ook Marc
Peels, Wil van de Westelaken, Els Kerstens, Danielle Dubois willen we
extra bedanken voor hun inzet.

De activiteiten van Pasa la Voz worden mede mogelijk gemaakt door:

Meer informatie over Pasa La Voz vind je op www.pasalavozperu.org
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